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Raghunandji Ni Dwarke Je Nathji Song Lyrics

Aarati raghunandjini dwarike je nathji
Tame bolo sahja aarati
Aarati raghunandjini dwarike je rayji
Tame bolo sant aa aarati

Pratham pela pend rachiya
Pratham pela pend rachiya
Pavan pani bandh di
Akhut roti purse bavo akhut roti purse
E puthvi navkhand di

Aarati raghunandjini dwarike je nathji
Tame bolo sahja aarati

Dashrath ghare ramchandra janmiya
Seviya vanvas ji
Dashrath ghare ramchandra janmiya
Seviya vanvas ji
Raja ravan mariyo aene rano ravan mariyo
Bandhya pattharna bandh di
Tame bolo sahja aarati

Ajmal gher ramdev padharya
Sevya drarika nathji
Ajmal ghare ramdev padharya
Sevya drarika nathji
Drarike me call didhya
Drarike me call didhya
Paya pokarn may ji
Tame bolo sahja aarati

Aarati raghunandjini dwarike je rayji
Tame bolo sant aarati

Vasudev ghare kan janmiya
Dori ubho vardhanji
Vasudev ghare kan janmiya
Dori ubho vardhan ji
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Mama kansh ne mariyo aene mama kansh ne mariyo
Jitya mathurama jang ji
Tame bolo sachi aarati

Rushmanina kankan bhariya
Rushmanina kankan bhariya
Gurjari bahu rang ji
Rukmanin kankan bhariya
Rukmanin kankan bhariya
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Gurjari bahu rang ji
Gopiyome kano pyara
Gopiyo me kano pyara
Nir chhe bad gangaji
Tame bolo sahja aarati

Sant sudharan parcha dharan
Sant sudharan parcha dharan
Sambhado sant aarati
Bhakt sudamani vinanti
Aa bhakt sudamani vinanti
Tame manilo govindji
Tame bolo sahja aarati

Aarati arghunandji ranchhod rajarayji
Di fakiri hanuman ni
Tame bolo sahja aarati
Tame bolo sahji aarati
Sau bolo aa sahji aarati.
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રઘનુદં ની ારકે જ ેનાથ Lyrics In Gujarati

આરતી રઘનુદંની ારીકે જ ેનાથ
તમે બોલો સા આરતી
આરતી રઘનુદંની ારીકે જ ેરાય
તમે બોલો સતં આ આરતી

થમ પેલા પેડ રચીયા
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થમ પેલા પેડ રચીયા
પવન પાણી બધં દી
અખૂટ રોટી પૂરશે, બાવો અખૂટ રોટી પૂરશે
ઈ પુવી નવખડં દી

આરતી રઘનુદં ની ારીકે જ ેનાથ
તમે બોલો સા આરતી

દશરથ ઘરે રામચં જનિમયા
સેિવયાં વનવાસ 
દશરથ ઘરે રામચં જનિમયા
સેિવયાં વનવાસ 
રા રાવણ મારીયો એને રાણો રાવણ મારીયો
બાંયા પથરના એ બધં દી
તમે બોલો સા આરતી

અજમલ ઘેર રામદેવ પધાયા
સેયા ાિરકા નાથ
અજમલ ઘરે રામદેવ પધાયા
સેયા ાિરકા નાથ
ારીકે મે ંકોલ દીધા
ારીકે મે ંકોલ દીધા
પાયા પોકરણ માય 
તમે બોલો સા આરતી

આરતી રઘનુદંની ારીકે જ ેરાય
તમે બોલો સતં આરતી

વાસદેુવ ઘરે કાન જનિમયા
દોરી ઉભો વધન
વાસદેુવ ઘરે કાન જનિમયા
દોરી ઊભો વધન
મામા કશંને મારીયો એને મામા કશંને મારીયો
યા મથરુામાં જગં 
તમે બોલો સાચી આરતી

મણના કકંણ ભિરયા
મણના કકંણ ભિરયા
ગજુરી બહુ રંગ 
મણના કકંણ ભિરયા
મણના કકંણ ભિરયા
ગજુરી બહુ રંગ 
ગોપીયોમેં ંકાનો યારા
ગોપીયોમે ંકાનો યારા
નીર છે બડા ગગંા
તમે બોલો સા આરતી
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સતં સધુારણ પરચા ધારણ
સતં સધુારણ પરચા ધારણ
સાંભળો સતં આરતી
ભત સદુામાની િવનતંી
આ ભત સદુામાની િવનતંી
તમે માનીલો ગોિવદં
તમે બોલો સા આરતી

આરતી રઘનુદં રણછોડ રારાયની
દી ફકીરી હનમુાન ની
તમે બોલો સા આરતી
ભારતલીરીસ.કોમ
તમે બોલો સા આરતી
સૌ બોલો આ સ આરતી.
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